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JELLEMZÔI

•	 szerves	oldószert	nem	tartalmaz
•	 erôs	kezdeti	tapadás
•	 könnyen	felhordható
•	 székgörgô	igénybevételnek	ellenáll
•	 padlófûtés	esetén	is	használható

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Thomsit L 240 D vizes-diszperziós ragasztó-
anyag linóleum tekercsek és lapok nedvszívó 
aljzatra (pl. kiegyenlített betonpadló, cement- és 
gipszesztrich) történô ragasztására alkalmas. 

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl- 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – 
lehetôleg – el kell róla távolítani. Az esztétikus burko-
lat elkészítéséhez feltétlenül szükség van a megfelelô 
Thomsit aljzatkiegyenlítô és alapozó használatára. A 
kiválasztott Thomsit anyagok típusa függ az aljzat szí-
vóképességétôl. Az aljzat elôkészítésével kapcsolatos 
teendôk a Thomsit aljzatkiegyenlítôk mûszaki adatlap-
jában találhatók. A kiegyenlített aljzat burkolhatósági 
idejére vonatkozó elôírásokat figyelembe kell venni a 
ragasztás megkezdése elôtt!

FELHORDÁS
A ragasztóanyagot B1 típusú fogazott kenôlappal 
az aljzat felületére egyenletesen felhordjuk.  
A linóleumot kb. 10 perc múlva a nedves ragasztó 
ágyba fektetjük, alaposan bedörzsöljük, majd 
hengerezzük. Fontos, hogy a burkolat hátoldalát 
a ragasztó a teljes felületén jól nedvesítse. Ha 
szükséges, a széleket és a lemezvégeket, valamint az 
esetleges hullámokat további 5–20 perc múlva ismét 
átdörzsöljük. Fektetéskor feltétlenül be kell tartani a 
burkolatgyártók ide vonatkozó utasításait!

FONTOS TUDNIVALÓK
Használat elôtt a ragasztót alaposan fel kell kever-
ni! Ne végezzünk burkolást +15°C alatti aljzat- és 
+18°C alatti levegô-hômérséklet, valamint 75 % 
relatív páratartalom felett!  

A ragasztófoltok friss állapotban vízzel könnyen 
eltávolíthatók, a szerszámok vízzel tisztíthatók. 

Ha hosszabb tárolás következtében a ragasztó 
felületén hártya képzôdne, akkor azt a felhasz ná-
lás elôtt el kell távolítani!

A burkolat összehegesztését legkorábban a 
ragasztást követô napon lehet elvégezni.

A ragasztómaradékot nem szabad a szennyvíz-
hálózatba önteni!

A ragasztóanyagot a fagytól védeni kell!

L 240 D
Diszperziós linóleumragasztó
Linóleumburkolat	–	tekercsek	és	lapok	–	ragasztására,	nedvszívó	aljzatra
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MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:	 	poliakrilát	alapú	vizes	diszperzió,	

amely	ragasztási	szilárdságot	
erôsítô	szerves	és	szervetlen	
adalékokat	tartalmaz

Szín:	 krémszínû

Állaga:	 sûrûn	folyós

pH-érték:	 kb.	7

Sûrûség:	 1,45	kg/l

Szellôzési	idô:	 5–10	perc

Nyitott	idô:	 kb.	25	perc

Járható:	 kb.	24	óra	múlva

Kötés	utáni	hôállósága:	 	+50°C-ig,	padlófûtés	esetén	is	
alkalmazható

Anyagszükséglet:	 B1	kenôlappal	kb.	400	g/m2

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonatkoz	nak.	Alacsonyabb	hômérséklet,	illetve	
magasabb	páratartalom	esetén	a	kötési	idô	megnôhet.

	 	 Fogköz	mélység:	 2,00	mm
	 B1	 Fogköz	szélesség:	 2,40	mm
	 	 Fogtetô	szélesség:	 2,60	mm

KISZERELÉS
14 kg és 35 kg mûanyag vödörben.

TÁROLÁS
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyûj-
tô be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyag-
ma radványokat. 

A Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó 
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alap-
ján adtuk meg. A munkakörülmények sok félesége 
miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû próba-
ragasztást végezni. 

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GYÁRTJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10.  
Tel.: +36 34 573 905


